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บทขัดสติปัฏฐานสูตร 
      สัมพุทโธ  ทิปะทงัเสฏโฐ       มะหาการุณโิก  มุนิ 
 เอกายะนัง  มัคคัง  นามะ       เวเนยยานัง  อะเทสะยิ 
 กิลิฏฐะจิตตะสัตตานัง           จิตตักเลสะวิสุทธิยา 
 โสกานัง  ปะริเทวานัง      อะติกกะมายะ  สัพพะโส 
 ทุกขานัง  โทมะนัสสานัง       อัตถังคะมายะ  อัฏฐิตัง 
 ญายัสเสวาธิคะมายะ            นิพพานัสสาภิปัตติยา 
 สะติปัฏฐานะนาเมนะ        วิสสุตัง  วิธะ  สาสะเน 
 จิตตักเลสะวิสุทธัตถัง         ตัง  มัคคันตัม  ภะณามะ  เส ฯ 
 

สติปัฏฐานสูตร 
 (ผู้สวดถึงสติปัฏฐานสูตร ที่ยงัเศร้าโศก ก็ล่วงความเศร้าโศกได้ หมดทุกข์ เข้าใจความเป็นจริงของ
ตนเอง) 
 อัตถิ  โข  เตนะ  ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ  เอกายะโน  อะ
ยัง มัคโค  สัมมะทักขาโต  สัตตานัง  วิสุทธิยา  โสกะปะรเิทวานัง  สะมะติกกะมายะ  ทุกขะโทมะนัสสานัง  
อัตถังคะมายะ  ญายัสสะ  อะธิคะมายะ  นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ ฯ  ยะททิัง   จัตตาโณ  สะตปิัฏฐานา 
ฯ  กะตะเม จัตตาโร ฯ  
 อิธะ  ภิกขุ กาเย กายายุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา วิเนยยะ  โลเก  อะภิชฌา
โทมะนัสสัง ฯ เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา วิเนยยะ  โลเก  
อะภิชฌาโทมะนัสสัง ฯ  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา        วิเนยยะ  โลเก  
อะภิชฌาโทมะนัสสัง ฯ  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ  อาตาปี  สัมปะชาโน  สะติมา วิเนยยะ  โลเก  
อะภิชฌาโทมะนัสสัง ฯ 
 กะถัญจะ  ภิกขุ  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ ฯ  อิธะ  ภิกขุ  อัชฌัตตัง วา  กาเย  กายานุปัสสี  
วิหะระติ  พะหทิธา  วา กาเย  กายานุปัสสี   วิหะระติ ฯ  อัชฌัตตะพะหิทธา วา กาเย  กายานุปัสสี  วิหะ
ระติ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา กายัส๎มิง วิหะระติ  วะยะธัมมานุปัสสี  วา  กายัส๎มิง  วิหะระติ  สะมุทะยะ
วะยะธัมมานุปัสสี  วา กายัส๎มิง วิหะระติ  อัตถิ  กาโยติ  วา ปะนัสสะ สะติ  ปัจจุปัฏฐติา  โหติ  ยาวะเทวะ  
ญาณะมัตตายะ  ปะฏิสสะติมัตตายะ  อะนิสสิโต  จะ วิหะระติ  นะ จะ กิญจิ โลเก อุปาทิยะติ  เอวัง  โข 
ภิกขุ  กาเย  กายานุปัสสี  วิหะระติ ฯ 
 กะถัญจะ  ภิกขุ  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ ฯ  อิธะ  ภิกขุ  อัชฌัตตัง  วา เวทะนาสุ  เว
ทะนานุปัสสี  วิหะระติ  พะหิทธา วา  เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ  อัชฌัตตะพะหิทธา  วา เว
ทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระติ  สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา  เวทะนาสุ  วิหะระติ  วะยะธัมมานุปัสสี  
วา เวทะนาสุ  วิหะระติ  สะมุทะยะวะยะธัมมานุปัสสี  วา เวทะนาสุ  วิหะระติ ฯ  อัตถิ    เวทะนาติ  วา 
ปะนัสสะ สะติ  ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ  ยาวะเทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะฏิสสะติมัตตายะ ฯ อะนิสสิโต  จะ   วิ
หะระติ  นะ จะ กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติ ฯ  เอวัง  โข ภิกขุ เวทะนาสุ  เวทะนานุปัสสี  วิหะระต ิ
 กะถัญจะ ภิกขุ  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ ฯ อิธะ  ภิกขุ  อัชฌัตตัง วา จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิ
หะระติ  พะหทิธา วา  จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ  อัชฌัตตะพะหทิธา  วา จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระ
ติ  สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา จิตตัส๎มิง  วิหะระติ  วะยะธัมมานุปัสสี  วา จิตตัส๎มิง วิหะระติ  สะมุทะยะ



2 

 

วะยะธัมมานุปัสสี  วา  จิตตัส๎มิง วิหะระติ  อัตถิ  จิตตันติ  วา ปะนัสสะ  สะติ  ปัจจปุัฏฐิตา  โหติ  ยาวะ
เทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะฏิสสะติมัตตายะ  อะนิสสิโต จะ  วิหะระติ  นะ จะ  กิญจิ  โลเก  อุปาทิยะติฯ   
เอวัง  โข ภิกขุ จิตเต  จิตตานุปัสสี  วิหะระติ ฯ 
 กะถัญจะ  ภิกขุ  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ฯ  อิธะ  ภิกขุ   อัชฌัตตัง วา  ธัมเมสุ      ธัมมา
นุปัสสี  วิหะระติ  พะหิทธา วา  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ  อัชฌัตตะพะหิทธา  วา ธัมเมสุ  ธัมมา
นุปัสสี  วิหะระติ ฯ สะมุทะยะธัมมานุปัสสี  วา ธัมเมสุ  วิหะระติ  วะยะธัมมานุปัสสี  วา  ธัมเมสุ วิหะระติ  
สะมุทะยะวะธัมมานุปัสสี  วา ธัมเมสุ วิหะระต ิ อัตถิ  ธมัมาติ  วา  ปะนัสสะ สะต ิ ปัจจุปัฏฐิตา  โหติ  ยา
วะเทวะ  ญาณะมัตตายะ  ปะฏิสสะติมัตตายะ ฯ  อะนิสสิโต  จะ            วิหะระต ิ นะ จะ  กิญจิ  โลเก  
อุปาทิยะติ ฯ  เอวัง  โข  ภิกขุ  ธัมเมสุ  ธัมมานุปัสสี  วิหะระติ ฯ 
 อะยัง โข  เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา  ปัสสะตา  อะระหะตา  สัมมาสัมพุทเธนะ  เอกายะโน  มัค
โค  สัมมะทักขาโต  สัตตานัง  วิสุทธิยา  โสกะปะริเทวานัง  สะมะติกกะมายะ  ทุกขะโทมะนัสสานัง  อัตถัง
คะมายะ  ญายัสสะ  อะธิคะมายะ นิพพานัสสะ  สัจฉิกิริยายะ  ยะทิทงั  จัตตาโร สะติปัฏฐานาติ ฯ 
 เอกายะนัง  ชาติขะยันตะทัสสี 
 มัคคัง  ปะชานาติ  หิตานุกัมป ี
 เอเตนะ  มัคเคนะ ตะริงสุ  ปุพเพ 
 ตะริสสะเร  เจวะ  ตะรันติ  โจฆันติ ฯ 
 คําแปล  มีอยู่แล  ทางนีเ้ป็นทางสายเดียว เพ่ือความบริสุทธ์ิของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ 
เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําให้แจ้งนิพพาน ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว ทางน้ี คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ  
 สติปัฏฐาน ๔ ประการ อะไรบ้าง  
 คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได้  
 ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อย่างไร  คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายภายใน
อยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในท้ังภายนอกอยู่ พิจารณาเห็น
ธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้ง
ธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่  หรือว่า ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า กายมีอยู่ ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญ
ญาณ เจริญสติเท่านั้น ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิ อยู่ และไม่ยึดม่ันถือม่ัน อะไร ๆ ในโลก ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ อย่างน้ีแล  
 ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู่ อย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาทั้งหลายภายในอยู่ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาท้ังหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็น
เหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่   
หรือว่า ภิกษุน้ันมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า เวทนามีอยู่ ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้น ไม่
อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ และไม่ยึดม่ันถือม่ัน อะไร ๆ ในโลก ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู่ อย่างนี้แล  
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 ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ อย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ 
พิจารณาเห็นจิตในจิต ภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็น
เหตุเกิดในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่ หรือพิจารณาเห็น ท้ังธรรมเป็นเหตุเกิดท้ังธรรมเป็น
เหตุดับในจิตอยู่   หรือว่า ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า จิตมีอยู่ ก็เพียงเพื่ออาศัย เจริญญาณ เจริญสติ
เท่านั้น ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ และไม่ยึดม่ันถือม่ัน อะไร ๆ ในโลก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู่ อย่างนี้แล  
 ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู่ อย่างไร  คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายภายในอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็น
เหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่ หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเป็นเหตุเกิดท้ังธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่  
หรือว่า ภิกษุน้ันมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ธรรมมีอยู่ ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้น ไม่อาศัย
ตัณหาและทิฏฐิอยู่ และไม่ยึดม่ันถือม่ัน อะไร ๆ ในโลก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
อยู่ อย่างนี้แล  
 นี้แล  เป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพ่ือล่วงโสกะและปริเทวะ เพ่ือดับทุกข์และ
โทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําให้แจ้งนิพพาน ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้าตรัสไวช้อบแล้ว คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ  
 พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสดงท่ีสุดแห่งความสิ้นความเกิด ผูท้รงหวังความเก้ือกูล ทรงรู้ชัดถึงทางสาย
เดียว ด้วยทางสายเดียวที่กล่าวมานี้  ชนทั้งหลาย ข้ามพ้นโอฆะได้แล้ว กําลังข้ามพ้น และจักข้ามพ้นโอฆะได้ใน
โอกาสต่อไป  
 


